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 Bijeenkomst Overleg Cliëntenraad Wmo Verslag door Fenny de Graaf 

Datum 9 september 2015 Datum verslag 14 september 2015  

Tijdstip 115.00 tot 16.45 uur Verzonden aan  

Plaats Stadskantoor, Stadsplateau 1,  

5e etage, vergaderruimte Q30 

Vervolg 7 oktober 2015 

 

Agendapunten: 

1.   Opening  

2.   Verslag vergadering 17 juni en 24 juni 2015 

 3.  Cliëntenregie binnen de aanvullende zorg 

3a. Wmo Verordening 2016 

4.  Regiotaxi / OV 

5.  De Bundeling 

6.  Mededelingen / terugkoppeling bijeenkomsten 

7.  Rondvraag 

8.  Sluiting 

Aanwezig: Martijn van Andel (voorzitter),  Aad Burger, Annelies de Jong, Willem Krijnen, Frans van der Pas, 

Gert-Jan van Leersum, Fenny de Graaf (notulist)  

Gasten: Hélène Hooft (toehoorder) 

Afwezig met bericht: Fuat Akbulut,  Jenny Hasselbaink, Marianne Komen, Wikke Kuller, Saskia van Veen 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Martijn van Andel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Welkom ook aan 

Hélène Hooft, werkzaam als coach begeleider Cliëntparticipatie bij Reinaerde. Zij ondersteunt lokale 

cliëntenraden. 

 

De voorzitter brengt het volgende in. Hij heeft contact gehad met een student, die graag wil 

deelnemen aan de CR Wmo. In overleg met Kees van Engelenhoven komt zij als stagiaire. De directeur 

van het Cosbo heeft kantoorruimte aangeboden. 

De CR Wmo is hiermee in principe akkoord. Martijn van Andel en Frans van der Pas bieden aan de 

begeleiding van de student op zich te nemen.  

De CR Wmo wil graag meer informatie over de onderzoeksopdracht, de tijd die de student gaat 

inzetten en wat het belang is voor de CR Wmo. Actie 

 

2. Verslag vergadering 17 juni 2015 

Tekstueel + naar aanleiding van: 

blz. 2 ad signalen Regiotaxi: Aad Burger informeert nog naar het signaal van Priscilla Kleyn, dat de 

nieuwe pasjes snel kapot zouden gaan. Actie 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

 

Verslag vergadering 24 juni 2015 

Tekstueel + naar aanleiding van: 

blz. 3 ad Armoede Coalitie: Roos Hoelen participeert namens het Solgu. De vraag ligt voor wie van de 

leden van de CR Wmo hierin wil participeren? Willem Krijnen overweegt dit en komt hier op terug. Actie 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
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Actielijst 17/24 juni 2015 versie 2 

De actielijst wordt doorgenomen en geschoond.  

nr. 17: kandidaat zoeken uit groep GGZ: er is een geïnteresseerde kandidaat voor de CR Wmo. De 

voorzitter heeft naar aanleiding van zijn vraag doorgegeven hoeveel tijd deelname aan de CR Wmo 

ongeveer in beslag neemt. De voorzitter neemt binnenkort nog eens contact hem op en zal dan ook 

aangeven dat de CR Wmo het thema Beschermd Wonen/Begeleiding GGZ wil bespreken. Actie 

 

nr. 20: Toegankelijkheid: Annelies de Jong informeert de CR Wmo dat dit onderwerp op de actielijst 

van Job Haug staat. Hij is nu bezig met een lanceren van een nieuwe website om mensen goed te 

informeren over toegankelijkheid. Als dat gereed is, gaat Job Haug naar de Buurtteams.  

 

Besproken wordt dat er op 23 september 2015 een bijeenkomst in Leidsche Rijn wordt georganiseerd 

voor het bewonerspanel op een locatie die absoluut niet toegankelijk is. Terwijl er juist een groep 

mensen met een beperking is uitgenodigd. Besproken wordt dat deze bijeenkomst mede onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente wordt georganiseerd.  

Annelies de Jong zal informeren hoe het precies zit. Zij stemt dit af met de voorzitter. Actie 

 

nr. 22: Klanttevredenheidsonderzoek Buurtteams: de voorzitter heeft hierover mailcontact gehad met 

Kees van Engelenhoven. Deze laatste heeft een toelichting gegeven in zijn mail van 8 juli 2015. De 

gemeente gaat hier vanaf medio september mee aan de slag. 

 

nr. 26: er is een bezoek van de CR Wmo aan het Buurtteam Kanaleneiland gepland op 17 september 

2015 vanaf 13.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom. 

 

nr. 27: de reactie van de wethouder d.d. 28 augustus 2015 op onze reactie d.d. 28 mei 2015, is naar 

de leden toegezonden. Geconstateerd wordt dat punten die de CR Wmo naar voren brengt, 

gemakkelijk als algemeen beginsel worden afgedaan.  

 

De voorzitter legt voor dat de CR Wmo een belangrijke rol speelt in lopende rechtszaken rond HbH.   

Met elkaar wordt nog eens benoemd dat het de CR Wmo principieel gaat om het gedegen onderzoek –

wat niet heeft plaatsgevonden-  en dat de CR Wmo niet is gehoord over de 78 uur, maar dat dit een 

vaststaand gegeven was. Er is discussie of 1,5 uur per week HbH sowieso voldoende kan zijn voor een 

schoon huis. De vraag komt op of wij hier niet toch een uitspraak over moeten doen, ook al zijn we 

hier niet over gehoord door de gemeente. Bij voorkeur op basis van een onderzoek; de vraag is of over 

dit onderwerp cijfers bekend zijn? Afgesproken wordt hier de volgende vergadering verder over te 

spreken. Actie  

 

nr. 28: De leden vinden het niet meer nodig en actie kan van de actielijst af. 

 

nr. 30: de gemeente vergoedt eenmalig een bedrag van € 80,00 wanneer een lid van de CR Wmo een 

tablet aanschaft. 

De voorzitter merkt verder op dat vanaf 1 januari 2016 door de gemeente papierloos gewerkt gaat  

worden en vergaderstukken niet meer post worden toegezonden.    

 

nr. 31: de voorzitter meldt dat gekozen wordt voor een vaste vergaderlocatie in 2016 in het 

Stadskantoor. Dat is voor iedereen duidelijk en de toegankelijkheid is bekend en gewaarborgd. 

 

nr. 33: De Regeling Tegemoetkoming zorgkosten 2015 werd op 3 september 2015 behandeld. De 

voorzitter heeft het advies daarom versneld afgehandeld en naar de raad gestuurd. Arjan Koerts komt 

in oktober in de vergadering. 

 

nr. 34: Armoede Coalitie: Willem Krijnen denkt erover na. Actie 

 

PM-lijst: 

01: Signalen Regiotaxi: Aad Burger hoorde een signaal van een mevrouw die bij thuiskomst 

boodschappen uit haar tas miste en de onheuse bejegening toen zij hierover contact opnam. Op zijn 

vraag blijkt, dat niemand eerder zoiets heeft meegemaakt of van heeft gehoord. 

10: volgen wat met adviezen CR Wmo wordt gedaan: dat zou een leuke stage-opdracht kunnen zijn.  
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3. Cliëntregie binnen de aanvullende zorg 

Aan de CR Wmo is advies gevraagd over het vervolg Cliëntregie binnen de aanvullende zorg Wmo. 

De voorzitter heeft concept advies d.d. 30 juli 2015 toegestuurd. Opmerkingen en/of aanvullingen 

graag doorgeven aan de voorzitter, dan verwerkt hij deze in het voorliggende concept. Actie 

 

3a. Wmo Verordening 2016 

De Wmo CR is om advies gevraagd over de aangepaste Verordening Wmo 2016, uiterlijk 20 

september aan te leveren. In de mail geeft Gerda Houtman aan dat het niet de bedoeling is om grote 

beleidswijzingen door te voeren. De aanpassing heeft tot doel de bepalingen beter te laten aansluiten 

bij de ervaring die tot nu toe opgedaan is met de Wmo 2015. De Verordening wordt aan het college 

voorgelegd samen met het advies van de CR Wmo.  

Afgesproken wordt dat de leden hun reactie/commentaar uiterlijk 15 september 2015 naar de 

voorzitter sturen. Actie 

Opgemerkt wordt alvast, dat de gemeente eerder heeft gezegd de opmerkingen van de CR Wmo op te 

nemen in de Beleidsregels; goed om dat mee te nemen. Daarnaast wordt afgesproken de 

Cliëntvertegenwoordiging in Utrecht mee te nemen in het advies over de Verordening.  

De voorzitter maakt een tijdpad voor de advisering, afstemming kan via de mail plaatsvinden. Actie 

 

4. Regiotaxi / OV 

In de vergadering van 13 mei 2015 heeft Arjan Koerts de CR Wmo om advies gevraagd over o.a. het 

bevorderen van het gebruik van het regulier OV door gebruikers van de regiotaxi. Annelies de Jong 

heeft toen ingebracht dat het Solgu al langere tijd bezig is en ideeën heeft om het OV toegankelijker te 

maken. Vervolgens is afgesproken dat het Solgu een conceptadvies opstelt voor bespreking in de 

vergadering. Het advies moet uiterlijk 1 oktober 2015 aangeleverd zijn.  

 

Het rapport van Job Haug van het Solgu d.d. 24 augustus 2015 ligt voor. In verband met de tijd wordt 

afgesproken dat de leden hun reactie/commentaar uiterlijk 15 september 2015 naar Annelies de Jong 

en de voorzitter sturen. Het rapport kan worden aangepast en als advies worden verzonden. Actie 

 

5. De Bundeling 

De voorzitter geeft een toelichting. De CR Wmo gaat mee in de Bundeling, dat proces loopt. Hij zal de 

CR Wmo op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

Met elkaar wordt van gedachten gewisseld hoe bij de Bundeling de vorm en structuur van de CR Wmo 

eruit kan gaan zien en hoe de CR Wmo zou kunnen groeien naar een Wmo-raad.  

Afgesproken wordt voor de volgende vergadering te agenderen: CR Wmo in 2016. Actie 

 

Annelies de Jong noemt dat met de bundeling het idee dat veel meer op thema wordt gewerkt. 

Afgesproken wordt dat de leden thema’s en onderwerpen voordragen om in de vergaderingen te 

behandelen en uit te diepen. De voorzitter stelt voor hiervoor een jaarplanning te maken. Actie 

 

Afgesproken wordt voor de volgende vergadering Margriet Tiemersma uit te nodigen om de CR over 

het thema Mantelzorg/Wmo en HbH van meer informatie te voorzien. Is gedaan 

 

Aad Burger brengt in dat de ouderenorganisaties veel artikelen schrijven en adviezen uitbrengen, maar 

dan wel op landelijk niveau. Hij zal deze nalopen op onderwerpen die vertaald kunnen worden en hier 

op lokaal niveau van belang zijn.  

 

6. Mededelingen 

> Bijeenkomsten bijgewoond door voorzitter en leden:  

- 25/08 over huiselijk geweld: De voorzitter geeft een terugkoppeling. Het was een informatieve 

bijeenkomst;  

- 27/08: bijeenkomst over de Bundeling. De voorzitter zal een notitie schrijven over visie en missie 

van de CR Wmo. Komt naar de leden, afstemming via de mail. Actie 

- 03/09: AVI/Solgu bijeenkomst over de Wmo en onafhankelijke cliëntondersteuning. Annelies de Jong 

geeft een toelichting dat vragen zijn geformuleerd en deze worden voorgelegd aan de gemeente. Goed 

om dit onderwerp ook mee te nemen in ons advies over de Verordening.  

 

> Tijdschriften en boeken uitleen komt volgende vergadering weer.  
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7. Rondvraag en sluiting 

Frans van der Pas meldt dat hij de volgende vergadering verhinderd is. 

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 16.45 uur. 


